
  

R E D A K T O R A  S L E J A  

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 

Nr. 119                              2018. gada februāris un marts 

M aina s  gadskaitļ i, maina s 
sezonas un maina mies arī  me s, 
vismaz izskata . Uz pa rmain a m 
mu s aicina gandrī z vai uz 
ikkatra stu ra. Veikaļa  mums 
pieda va  izmainī t garderobi, 
me beļes vai vannas istabas 
ieka rtu. Teļefona kompa nija 
pieda va  mainī t teļefona ļī niju 
vai teļefona apara tu. Mu su 
frizieris pieda va  mainī t matu 
saka rtojumu vai pat to kra su; un 
mu su a rsts aicina mainī t mu su 
svaru, vai uz ļeju, vai uz augs u. 
Ja , arī  baznī ca  ma cī ta js aicina 
mainī ties pozitī va  virziena . 
Pa rmain as sagaida mas arī  mu su 
draudzes vadī bas izka rtojuma , 
jo uz draudzes piļnsapuļci, kas 
paredze ta 11. marta , tiks 
propone ts baļsos anai mu su 
satversmes bu tisks grozī jums. 
Jaunais draudzes vadī bas 
modeļis, ja piļnsapuļce to 
atbaļstī s, bu s  ta ds, ka draudzes 
Vaļde tiks nozī me ta no draudzes 
Padomes sasta va. Nebu s vairs 
atsevis k i Padome un Vaļde, ta s 
tiks savienotas kopa . Iemesļs 
s a da m pa rmain a m ir ta ds, ka 

draudzes ļocekļ u skaits 
samazina s, un ka draudzes 
ļocekļ i, kur i var un ve ļas kaļpot 
draudze  daz a dos amatos, 
saru k. Pe c ļī dzī ga modeļ a 
veiksmī gi darbojas vismaz 1/3 
ļatvies u draudzes Amerika . 
Nenoļiegsim, ka ļabas 
pa rmain as mums dzī ve  noder, 
ļai arī  viss ierastais ļiekas tik 
mī ļ s  un tuvs, par ko biez i 
ļiecina piļnie dre bju skapji un 
gara z as.  
Tome r ir viens, kas nemaina s 
nekad—Je zus Kristus. Ve stuļes 
ebrejiem autors, Sve ta  Gara 
iedvesmots, raksta (13:8): 
„Jēzus Kristus ir tas pats vakar, 
šodien un mūžos!”  
Je zum Kristum, ta pat ka  
Dievam Te vam nav vajadzī bas 
mainī ties, ta de ļ , ka Vin s  ir pati 
piļnī ba—mu su dzī ves paraugs, 
jeb etaļons. Ties i ta  ve sts, ka 
Vin s  ir tas pats, jeb nekad 
nemainī gs, dod mums 
neaptveramu iepriecu un 
mierina jumu. Ja , me s 
maina mies, nereti arī  negatī vi. 
Rī kojamies sponta ni, sava 

V AI TU TO ZINĀJI? 

Pirmie kristies i Sve to Vakare -
dienu svine ja ka  vakarin as ar 
daudziem e dieniem. Pirmajos 
gadsimtos kristies i parasti 
sapuļce ja s ka da s ma ja s, ļai 
vakarin u ļaika  piemine tu arī  
Sve to Vakare dienu. Daz reiz 
ta da sapuļce s ana s pa rve rta s 
par ī stu banketu griek u-
romies u stiļa  ar pa ra k daudz 
izdzerta vī na, kas noveda pie 
strī diem un nesapras ana s, 
par ko raksta apustuļis Pa viļs. 
(1 Kor 11:17—34) Priesteris, 
apoļog e ts un Rietumu teoļo-
g ijas te vs Tertiļua ns no Kar-
ta gas A frika  (155.-240.g.) tre-
s aja  gadsimta  sa ka svine t 
kristī ga s sapuļces no rī ta, un 
Vakare dienu, ka  neļieļu ritua -
ļu mieļastu, daļī ja pie aļta ra.  

O.F. 
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garasta vokļ a un 
saju tu ietekme , 
pieļ aujam kļ u du pe c 
kļ u das un ka pjam 
atkaļ uz tiem 
pas iem 
gra bekļ iem—
ļieļa kiem, ļaba k 
nosļe ptiem, tome r 
tiem pas iem. 
Kristus nemaina s, 
ta pat nemaina s 
Vin a griba 
saļī dzina t mu s ar 
Dievu un piedot 
mums. Kristus 
mums piedod 
katrreiz, kad 
kļu pam. Vin s  
pasniedz savu nagļu 
caururbto roku 
katram, kas 
pakristī s, kas nespe ka  saļ imis, katram dzī ves 
mukļa ja  grimstos am, kas ir atzinis, ka 

saviem spe kiem 
netikt vairs uz 
cieta pamata. 
Dieva Laba  ve sts 
par piedos anu 
Kristu  ir 
nemainī ga un 
piļnī ga. Ja , Je zus 
Kristus ir tas pats 
vakar, s odien un 
mu z os, tac u 
mums ir 
ja maina s—no 
dienas uz dienu 
sava  bu tī ba , tas 
ir: doma s, 
ļe mumos un 
rī cī ba , mums ir 
ja tuvina s un 
ja ļī dzina s Dieva 
gudrī bas 
piepiļdī jumam—

Je zum Kristum mu su Kungam un Pestī ta jam. 
O.F. 

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

Š ogad draudzes piļnsapuļce bu s 11. marta .  
Ceru, ka pe c iespe jas daudz draudzes ļocekļ i 
centī sies piedaļī ties.  Ir paredze tas satver-
smes main as ļai vienka rs otu draudzes vadī -
bu. Me rk is ir vaļdi iekļ aut ka  daļ u no pado-
mes ļai samazina tu amatpersonu skaitu un 
samazina tu vadī bas se des.  Pie aicina juma uz 
piļnsapuļci tiks izsu tī ta draudzes satversme 
ar paredze ta m main a m. 

S apuļce  bu s ja pien em s ī  gada budz ets, kur 
ir paredze ti daz i ļieļi remonti un inventa ra 
izdevumi.   Visa s ī  informa cija, kopa  ar finan-
sia ļiem pa rskatiem, tiks izsu tī ta pirms sapuļ-
ces, ļai visi var ļaicī gi iepazī ties. Dievs mu su 
draudzi ir sve tī jis, ļai mums nebu tu tuva ka  

na kotne  paredzamas finansia ļas gru tī bas. 

L ieļs PALDIES ja izsaka draudzes darbi-
niekiem, kas paga jus a  gada  ir daudz ļaiku un 
energ iju devus i draudzei.  Visvaira k ir ja pa-
teicas mu su da mu komitejai, Ina ras Bļu m-
bergas vadī ba , kas ir sabiedrisko daļ u do 
draudzes dzī ves kupļina jusi. Nezinu ko me s 
bez vin a m darī tu.  Nove ļu da mu komitejas 
darba ru k ī tim, Mirdzai, a tru atveseļ os anos; 
mums pas ļaik tru kst vin as energ ija un smai-
di. 

Visiem Dieva paļī gu ve ļot, 
 

Uļdis Pu ļin s  
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SPREDIĶIS 
Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Hēroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzālemē ieradās gudri vīri un jautāja: „Kur ir 

jaunpiedzimušais jūdu Ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt.” To dzirdējis, ķēniņš Hērods ļoti 
uztraucās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, 

kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja: „Jūdejas Betlēmē, jo Kungs caur pravieti ir sacījis: un tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu 
nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs manu tautu – Israēlu.”Tad Hērods, 

slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja: „Ejiet un 
visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt.” Uzklausījuši ķēniņu, tie aiz-
gāja. Un, redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija 
bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un, 
nokrituši ceļos, tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārgumu lādes un pienesa viņam dāvanas: zeltu, vīraku un mirres. Sapnī brīdi-

nāti pie Hēroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. MT 2:1—12  

ir ļ oti ļieļas (Sauļe ir vismaz 109 reizes ļieļa ka par Ze-
mi), pat teore tiski nevar bu t par ceļ a ra dī ta ju, jo 
zvaigznes gaisma vienļaicī gi apspī d pus zemesļodi, 
nevis s aura  gaismas ku ļī  sasniedz ka du konkre tu vie-
tu. Sens tice jums sta sta, ka Dievs zvaigzni, kas gudra-
jiem no austrumiem ra dī ja ceļ u pie Je zus, specia ļi ties i 
s im noļu kam radī ja. S ī  ī pas a  zvaigzne spe ja iziet cauri 
Zemes atmosfe rai un no neļieļa augstuma ra dī t vi-
n iem ceļ u. Es tam varu piļnī gi piekrist. 
Lī dzī gi ir ar Je zu Kristu. Vin s  ļiekas tik ta ļs un neaiz-
sniedzams, ka  Apustuļ u ticī bas apļiecī ba  saka m, uzka -
pis debesī s, tome r Vin s  ir tepat, mums ļī dza s—sava  
va rda , Aļta ra Sakramenta  un mu sos pas os, ka  Vin s  to 

pats saka: “es esmu ar jums ik 
dienas ļī dz ļaiku beiga m”. Tas, 
ka Kristus ir ar mums, aicina 
mums savu ikdienu pavadī t ar 
Vin u, ne tikai tad, kad atna -
kam uz baznī cu, bet ik dienas 
dzī vot Kristu , mainoties, piļn-
veidojoties un kļ u stot ļaba -
kiem. Mekļe t s aja  dzī ve  un pa-
sauļe  visu to ļaba ko un nest to 

citiem ciļve kiem. Kad me s satiekamies, tad biez i saru-
nas raisa s par ta m negatī va m ļieta m, kas notikus as 
kaut kur, vai mums pas iem. Pa rruna jam poļitik u ne-
gatī vos pieme rus, ava rijas un savas sļimī bas. Bet ka -
de ļ  mums nedoma t un neruna t par to ļabo un gais o, 
ko Dievs caur Kristu ir mums devis un ieļe jis mu su 
sirdī s? Cik ļabi bu tu, ja me s satiekoties sacī tu: “cik ļa-
bi tu s odien izskaties, no tevis staro Kristus, ka  spoz a  
Rī ta Zvaigzne, ka  Pasauļes Gaisma!” Lu k, ta ds ir 
Zvaigznes dienas aicina jums mums visiem—atve rties 
Kristus gaismai un nest to prieka  un ļī ksmī ba  citiem 
ciļve kiem. Lai Dievs mu s sve tī  uz to, un ļai mu su Sv. 
Pe ter a draudze pasta v ļī dz brī dim, kad Kristus na ks 
atkaļ un pan ems mu s Dieva Vaļstī ba ! A men.  

Ma cī ta js Oja rs Freimanis 

I kdienas masu me dijos ka  teļevī zija , radio, inter-
neta  un z urna ļos me s redzam atspoguļ otu, daz reiz 
pat ļ oti detaļize ti, ta  saucamo zvaigz n u dzī vi. Tas tur 
aktieris, pieme ram, ir izs k ī ries un atradis jau citu. 
Ta , ļu k, dzieda ta ja diena  te re  tik un tik tu kstos u do-
ļa ru, utt. Pien emu, ka arī  mums ka dreiz ir bijusi ka -
da zvaigzne, kur a vai kur as dzī vei un sļavai esam 
ve ļe jus ies sekot. Ta das “zvaigznes” un “zvaigznī tes” 
mums ir visapka rt. Apustuļis Pa viļs ve stuļes efezie-
s iem 3. nodaļ a  runa  par Dieva daudzveidī go gudrī -
bu, kas pe c Vin a mu z ī ga  noļu ka ir ī stenota Je zu  
Kristu , mu su Kunga . Je zus Kristus ir ī sta  un vienī ga  
Zvaigzne, pasauļes Gaisma, kur am ir ve rts ļī dzina -
ties, un kur am vienī gajam mums vajadze tu sekot. 
Kristus izgaismo sava  mī ļestī ba  mu su ticī ba  piļdī ta s 
sirdis un mu su draudzes, kas seko Vin a va rdam. S a -
du Kristus nestu gaismu es saju tu arī  mu su draudze , 
mu su draudzes ļocekļ u sirdī s. Kops  Kristus ir iena cis 
mu su dzī ve s, me s katrs izstarojam gaismu, jo, ka  
apustuļis Pa viļs raksta, (Gaļ 2:20) nu nedzī voju es, 
bet manī  dzī vo Kristus.  
Gudrie no austrumiem, ka  tas aprakstī ts Mateja 
evan g e ļija 2. nodaļ as sa kuma , ļieļiski saprata, ka 
jaundzimus ais Je zus Kristus ir vienī gais, kur am ir 
ve rts ļī dzina ties, un kur u vienī go piena kas pieļu gt. 
Ta  vin i deva s ta ļa  ceļ a , ļai sastaptu Je zu, Vin u pieļu g-
tu un da vina tu Vin am k e nis k as da vanas. Austrumu 
gudrie deva s s aja  ta ļaja , kaļnaina  un tuksnes aina  ce-
ļ a  ka das zvaigznes vadī ti, ka  ļasa m Bī beļe : “zvaigzne, 
ko tie bija redze jus i austrumu zeme , ga ja tiem pa 
prieks u, ļī dz nona ca un apsta ja s virs ta s vietas, kur 
bija be rns.” Man patī k ļu koties zvaigzne s skaidra s 
nakts debesī s. Zvaigz n u patiesi ir ļ oti daudz, ta s ir 
tuva kas un ta ļa kas, spoz a kas un maza k spoz as, tac u 
ta s visas no mu su zemes atrodas ļ oti, ļ oti ta ļu. Zina t-
nieki saka, ka no mums tuva ka  zvaigzne Sauļe atro-
das 92.96 miļjons ju dz u atta ļuma . Neviena zvaigzne, 
ta  iemesļa de ļ , ka ta s ir ļ oti augstu debesī s, un ka ta s 
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E mī ļija Bļumberga sniegs 
pa rskatu par savu paveikto projektu, 
apda vinot 100 tru cī gus be rnus 
Ziemsve tkos. Projekts tika rī kots 
caur "Children's Home and Aid"—
HOLIDAY HOPE 
 
2018. gada 25. februa rī , pļkst. 11:30 
(paredze tas siļtas pusdienas) 

DĀMU SAIMES KALENDĀRS 
2018. gada FEBRUĀRIS 

4. februāris Siļtas pusdienas – VI grupa – Ineses Stokes un Intas Ra ves vadī ba  

11. februāris Kafijas gaļds - VI grupa 

18. februāris Kafijas gaļds - VI grupa 

23. februāris  Piektvakars Cia na —12:00–mu su izka rtojuma , maizī tes, cepumi un kafija 

25. februāris  Emī ļijas Bļumbergas prezenta cija / pa rskats par vin as 
                                 paveikto projektu “Paļī dzī ba tru cī giem be rniem”  
                                  Pusdienas – Bļumbergu g imenes izka rtojuma  
2018. gada MARTS 

4. marts   Siļtas pusdienas (Kaļpaka dievkaļpojums) VII grupa- 
                                  Ma ras Sventeckas un Annas Bļumbergas vadī ba  
                                  Dāmu Komitejas Valdes sēde – 9:00 no rita 

11. marts  Kafijas gaļds – VII grupa 

                                  Draudzes piļnsapuļce 

18. marts  Kafijas gaļds – VII grupa 

                                  DĀMU KOMITEJAS PILNSAPULCE – 12:00 

25. marts   Kafijas gaļds – VII grupa  

Ina ra Bļu mberga, Da mu komitejas prieks niece 
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 DIEVKALPOJUMU, PASĀKUMU UN KALPOTĀJU SARAKSTS 

F EBRUĀRIS 

4. februāris 10:00—Dievkaļpojums ar dievgaļdu. 
11. februāris 10:00—Mūsu Kunga Apskaidrošanas dievkaļpojums. 
18. februāris 10:00—Invocabit. Gavēņa laika 1. sve tdienas divvalodīgs 
 dievkaļpojums ar dievgaļdu. 
23. februa ris 12:00—1. Piektvakars Cia na , ļektors ma c. Oja rs Freimanis 
25. februāris 10:00—Reminiscere. Gave n a ļaika 2. sve tdienas dievkaļpojums. 
   11:30—Emī ļijas Bļumbergas prezenta cija. 

M arts 
 

2. marts  12:00—2. Piektvakars Cia na , ļektore ma c. Aina Pu ļin a 
4. marts  10:00—O. Kalpaka un brīvības cīnītāju piemin as dievkaļpojums. 
9. marts  12:00—3. Piektvakars Cia na . 
11. marts 10:00—Laetare. Gave n a ļaika 4. sve tdienas dievkaļpojums ar dievgaļdu. 
 12:00—Draudzes Pilnsapulce. 
16. marts 12:00—4. Piektvakars Cia na . 
18. marts 10:00—Judica. Gave n a ļaika 5. sve tdienas dievkaļpojums. 
 12:00—Dāmu saimes Pilnsapulce. 
25. marts 10:00—Paļmarum—Pu poļsve tdienas dievkaļpojums. 
30. marts 14:00—Lielās Piektdienas dievkaļpojums ar dievgaļdu. 
 

P ērminderi 
4. februāris Dace Pencis un Ruta Freimanis—ļiturg iska  kra sa—zaļa  
11. februāris Ja nis un Rasma Priede—ļiturg iska  kra sa—balta  
18. februāris Uļdis Pu ļin s  un Inese Stokes—ļiturg iska  kra sa—violeta   
25. februāris E riks Bļumbergs un Emī ļija Bļumbergs—ļiturg iska  kra sa—violeta    
 

4. marts Andis Cers, Anneļī  Cers un Sarma Ejups (iesve ta mo apma cī bu programmas 
ietvaros)—ļiturg iska  kra sa—violeta    

11. marts  Inta Duks un Guntis Kirs teins—ļiturg iska  kra sa—violeta    
18. marts Ja nis Eizis un Veļga Driļļis-Eizis—ļiturg iska  kra sa—violeta  
25. marts  A rija Bergmanis un Maija Tiļiks-Dombrovskis—ļiturg iska  kra sa—sarkana    
30. marts  Ja nis un Ina ra Ieva ns—ļiturg iska  kra sa—melna   
 

Pērminderiem ir jāpārliecinās, lai viņu kalpošanas svētdienā, tiktu lietotas atbilstošās liturģiskās krāsas. 
Neskaidrību gadījumā, lūdzu, griezties pie draudzes priekšnieka vai draudzes mācītāja. 
 
Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs. Ja tas nav iespējams, lūdzu, savlaicīgi 
paziņot draudzes mācītājam.                     
 

mācītājs Ojārs Freimanis 
Pie draudzes kasiere m var iega da ties jaunākā tulkojuma Bībeles latviešu valodā, ka  arī  

LELBāL 2018. gada Gadagrāmatas 
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DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 
no 2017. gada 19. decembra ļī dz 2018. gada 14. janva rim 

 
Draudzes vajadzībām: 
Ruta Freimanis un Marks K irsons—$1,500.00 
 

Draudzes ziņām (Ziemsve tku apsveikumi): 
Pa rsļa Gagainis, Vaļija un Modris Gaļenieks, Ina ra Kirs teins—$255.00 
 

Draudzes ziņām: 
Astrī da Men g eļis, Vaļija un Modris Gaļenieks—$100 
 

(2 Kor 9:7) Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā:  
priecīgu devēju Dievs mīl. 

Pa rskatu sagatavoja: Ja nis A. Ieva ns 

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

F EBRUĀRĪ: 

Kristina R. Jēgers, Silvija Ezers, Dāvids Blumbergs, Jānis Kalniņš, Sigrida Renigere, Māra 

Vārpa, Mija Aleksandra Strīpnieks, Valdis Tums, Maija Zaimiņš, Imants K. Cers, Dāvis G. 

Jēgers, Inta Rāve, Jānis Ievāns, Andrea K. Kulāns, Valija Galenieks  

 

M ARTĀ: 

Rūta Pūliņš, Kārlis Blumbergs, Ārijs 

Vilemsons, Biruta Vārsbergs, Gundars 

Šīmanis, Daina Cers, Andis Dimants, Ieva 

Putniņš, Ināra Rupeiks, Anita Gaiķis, 

Ausma Pormals, Rita Kraulis, Dzidra 

Kraulis, Uldis Briedis, Edvīns Būdenieks, 

Dace Kulāns, Guntis Ore, Uldis Pūliņš, 

Rūta Veitmanis 
 

Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un vēlē Dieva 
svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem! 
 

 
 
 

Pats miera Dievs lai jūs svētī visā pilnībā,  
un viss jūsu gars, dvēsele un miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai! 

1 Tes 5:23  
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS 
DIEVKALPOJUMU KALPOTĀJU SARAKSTS 

M arts  
6. Andrejs Ezers un Ēriks Sprenne 
13. Ivars Kēlers un Austra Kēlers 
20. Benita Lāčkājs un Pārsla Gagainis  
25. Arurs un Mirdza Gaiķis 
27. Uldis Pūliņš un Ilmārs Riekstiņš 
 

A prīlis   
3. Modris Galenieks un Guntis Kiršteins 
10. Ivars un Ruta Freimanis 
17. Dace Pencis un Inese Stokes 
 

Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs.  Ja tas nav iespējams, lūdzu iepriekš paziņot pēr-
mindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863; parslag@gmail.com                        Pārsla Gagaine 
 

Liturģiskās krāsas: 6. un 13. marts—vioļeta; 20. marts (Pu poļu sve tdiena)—sarkana; 25. marts (Lieļa  piektdie-
na)—meļna; 27. marts (Kristus augs a mceļs ana s sve tki—Lieļdienas)—baļta; no 3. aprī ļ a ļī dz 8. maijam (ieskaitot)—
baļta; 15. maijs (Vasarsve tki)—sarkana; 22. maijs (Trī svienī bas sve tki)—baļta; no 29. maija ļī dz 19. ju nijam 
(ieskaitot)—zaļ a; 26. ju nijs (Ja n a Kristī ta ja diena)—baļta; no 3. ju ļija ļī dz 13. novembrim (ieskaitot)—zaļ a; 20. no-
vembris (Mirus o piemin as diena—Mu z ī bas sve tdiena)—baļta, no 27. novembra ļī dz 18. decembrim (ieskaitot)—
ziļa vai vioļeta; 24. decembris (Kristus Piedzims anas sve tvakars)—baļta un 31.decembris—baļta.   
          Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis 

 
 
 
 
 
 

D ecembra 
gaviļ nieks Arvī ds 
Kadeg is (no ļaba s), 
sveic ma c.  O Freimanis 
un A . Bergmanis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

J 
anva rī  dzims anas 

dienas atzī me ja: 
Anneļī  Cers, Rasma 
Krauļis un Ka rļis 
Robez nieks. Sveic: 
Ina ra Bļumberga un 
ma c. Oja rs 
Freimanis 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Eļizabete Freimane 
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PĪRĀDZIŅU TALKA 

 
 
 

I kgade ja  pī ra gu, jeb ka  tos 
Latvija  biez i sauc—spek raus u 
taļka notika 2017. gada 29., 30. 
novembrī  un 1. decembrī   
 
 
 

 

T aļka vienme r izve rs as 
ka  patī kams ļaika 
pavadī s anas ļaiks ar jauka m 
saruna m, protams, arī  
garī ga m, ja ma cī ta js 
piedaļa s. 
 
 

 
 

P ī ra dzin i tiek reaļize ti 
draudzes Ziemsve tku 
tirdzin a , kas dod 
ļī dzekļ us da mu saimes 
paļī dzī bas un diakonijas 
darbam. 
 
 
 

Foto: Oja rs Freimanis 
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ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ 

 

Z 
iemsve tku tirdzin s  notika 

2017. gada 2. decembrī . Ka  
katru gadu, apmekļe ta ju bija 
daudz—gan no ļatvies u 
sabiedrī bas, gan apkaime  
dzī vojos ajiem piļse tniekiem. 
 
 
 
 

 
 
 

V isļaba k tirgos ana veica s 
piparku ku, pī ra dzin u un citu 
gardumu stendos. 
 
 
 

 
 

S avu artavu deva arī  
ļatviska  virtuve ar mu su 
sļavenajiem pava riem un 
kuļina riem. 
 
Paļdies visiem! 

 

 

 

 

Foto: Oja rs Freimanis 
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KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS 
 

Z 
iemsve tku dievkaļpojums puļce ja 

mu su dievnama  132 dievļu dze jus. 
Dieva va rdus ļasī ja gados jauna kie 
draudzes ļocekļ i un dievkaļpojumu 
kupļina ja draudzes ansambļis, g ita ru 
pavadī jums (Aļnis Cers un Oja rs 
Freimanis), ka  arī , draudzei vienojoties 
„Kļusa nakts, sve ta nakts” dziesma , 

tika iedegtas svecī tes no Betļe mes gaismas, ko izdaļī ja gaidas un skauti. 
Foto no Eļizabetes Freimanes archī va 

 
 

SV. PĒTEŖA DRAUDZEI 21 
 

Z 
vaigznes dienas 

dievkaļpojuma , ko s oreiz 
svine ja m 2018. gada 14. 
janva rī , Sv. Pe ter a 
draudze atzī me ja savas 
izveidos ana s 21. 
gadadienu. 
Dievkaļpojuma  piedaļī ja s 
C ika gas vī ru koris Ma ras 
Va rpas vadī ba . 
 

Foto: Eļizabete Freimane 
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Draudzes telpas var aizrunāt, sazinoties ar Uldi Pūliņu: 

Mobilais: 630-759-8314; e-pasts: uvpulins5@gmail.com 

Lūdzam draudzes locekļus, kas vēlas likt ziedus uz altāŗa ģimenes vai citāda 
veida atceres gadījumos, sazināties ar  

Viju Reinfeldi: 847-394-0156; vreinfelds@hotmail.com; vai ierakstīt savu 
vārdu PUĶU KALENDĀRĀ baznīcas lejas telpā. 

Kapu vietas Mt. Olive kapsētā 
Varu sniegt informāciju par kapu vietām, kuras iespējams iegādāties draudzes nodalījumā  

Section “R”. 
Cena draudzes locekļiem - $1,000.00 un pārējiem - $1,200.00 

Lai novērstu pārpratumus apbedīšanas gadījumā, lūdzu sazināties ar mani pirms kapa atvēršanas. 
Es pārbaudīšu kapa vietas numuru un paziņošu kapsētai, vai ir samaksāts par šo kapa vietu un 

kurš ir īpašnieks. 
Neesmu atbildīgs par kapu un draudzes pieminekļa apkopšanu. 

Modris V. Galenieks, tel:  847-823-3713 e-pasts: galenieks@att.net 

ATGĀDINĀJUMS 
Lūdzam laicīgi paziņot par adreses maiņu  

Biedrzinim/maksājuma konta pārzinim Jānim Ievānam 
1347 East Lyn Ct. 

Homewood, IL 60430-3833 
e-pasts: janisievans@att.net 

Mācītāja runas stundas – 

Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītājs labprāt jūs sastaps savās mājās,  

ciemos vai citur, kur vajadzēs.  

Adrese: 706 Cross Creek Drive W, Unit C, Roselle, Il 60172  

mob. tālr.: 773-818-6965; e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com 

 

 

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību un citu dzīves grūtību situācijā, zvaniet 

mācītājam, 

 un viņš jūs apciemos ar vai bez dievgalda pēc vajadzības!  
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DRAUDZES ZIŅAS 
St. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church 
450 Forest Preserve Drive 
Wood Dale, IL 60191-1983  

Draudzes mācītājs:    Ojārs Freimanis 773-818-6965;  ojars.freimanis@gmail.com 
Draudzes priekšnieks:   Uldis Pūliņš  630-759-8314;  uvpulins5@gmail.com 
Draudzes priekšnieka palīdze:  Inese Stokes  708-532-3471;  inese42@outlook.com  
Dāmu komitejas priekšniece:  Ināra Blūmberga 847-832-0933;  gblumb@aol.com    
 

Tālrunis baznīcā:    630-595-0143  
 

Kasieres:          
     Rūta Veitmane:  847-398-2631 
     Lūcija Sprenne:  630-231-3229  
 

Sv. Pēteŗa draudzes Facebook:  https://www.facebook.com/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze  
 

Draudzes Ziņu redaktors: māc. Ojārs Freimanis. Autori ir  atbildīgi  par rakstu saturu un 
pareizrakstību. 
Raksti nākošajām Draudzes Ziņām jāiesniedz  mācītājam Ojāram Freimanim
(ojars.freimanis@gmail.com) līdz  2018. gada 18. martam. 


